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puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Mäki-Rammo Mirva
Mäkynen Jouni
Salo Pentti
Taijala Beata

Kankaanpää Tero
Hänninen Petri
Viljanmaa Marko, läsnäolo- ja puheoikeudella

esittelijä
pöytäkirjanpitäjä
rakennuttajakonsultti

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin
ASIAT §

57-61

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Jaakko Pukkinen

Petri Hänninen

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Isonkyrön kunnanvirastossa 17.12.2019
Allekirjoitus

Erkki Kuusikko
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Pentti Salo

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstaina 19.12.2019 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
Virka-asema

Allekirjoitus

Todistaa

Toimistosihteeri

Minna Vakkila

ISONKYRÖN KUNTA
Liikuntahallin rakennustmk

Kokouspäivämäärä
13.12.2019

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Toimikunta 13.12.2019 § 57
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Toimikunta 13.12.2019 § 58
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Kuusikko ja Pentti Salo.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Toimikunta 13.12.2019 § 59
1. Tekninen johtaja on päättänyt 12.12.2019 hyväksyä lisätyötarjouksen nro. 16. Lisätyötarjous sisältää tulostaulun asennuksen. Lisätyön tarjoushinta 226,80 € (alv
0%)

2. Tekninen johtaja on päättänyt 12.12.2019 hyväksyä lisätyötarjouksen nro. 17. Lisätyötarjous sisältää sähkömittarin lisäyksen pääkeskukseen. Lisätyön tarjoushinta 869,20 € (alv 0%)

3. Tekninen johtaja on päättänyt 3.12.2019 hyväksyä Oy HM Profiili AB.n tarjouksen toimiston-, opettajien varastojen- sekä toimitsijakalusteista. Tarjouksen kokonaishinta 3 721,00 € (alv 0%)

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh.
06- 470 1111

ESITTELIJÄN EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Toimikunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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LIIKUNTAHALLIN KUSTANNUSSEURANTA
Toimikunta 13.12.2019 § 60
Liikuntahallin projektinjohdosta ja rakennuttamisesta vastaa Ramboll CM Oy projektipäällikkönä Marko Viljanmaa. Rakentamiskustannusten seuranta on yhtenä osaalueena rakennuttajakonsultin tehtävää. Tämän hetkinen urakkakustannusten seuranta liitteenä.
Talousarvion investointiosassa talousarviovuodelle 2019 rakentamiseen on varattu
menoja 2.950.000 euroa ja tuloja 600.000 euroa sekä taloussuunnitelmavuodelle
2020 menoja 650.000 euroa ja tuloja 150.000 euroa.
Tämän hetkinen (liite) tilanne rakentamiskustannusten osalta on seuraava:

2018

menot
-114.662,70

tulot
-

netto
-114.662,70

2019

-2.246.701,72

600.000

-1.646.701,72

YHT:

-2.361.363,72

600.000

-1.761.363,72

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi,
puh. 06- 470 1111.

ESITTELIJÄN EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Toimikunta merkitsee tämän hetkisen kustannusseurannan tiedokseen

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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AJANKOHTAISIA ASIOITA LIIKUNTAHALLIN TYÖMAALLA
Toimikunta 13.12.2019 § 61

Liikuntahallin ensivarusteiden hankintaa on edennyt rakennustoimikunnan päätöksen mukaisesti, toimitukset ajoittuvat pääosin viikolle 3/2020.
Liikuntahallille hankittava testipyörän tehokas ja tarkoituksenmukainen toiminta vaatii
oman ohjelmiston. Testausohjelmisto vaihtoehtoja on selvitelty ja yhtenä vaihtoehtona on Ergoline 100K -kuntopyörää varten tarvittava kuntotestiohjelma.
Rakennuttajan erillishankintana olevien AV-laitteiden asennus on edennyt suunnitelman mukaisesti ja mm. liikuntasalin kattoon on asennettu jo kaiuttimet. Keskuslaitteen ja käytävän kaiuttimien asennus on käynnissä. AV-laitteistojen valmiusaste on
65%.
Rakennuttajan erillishankintana olevan videotykin asennus liikuntahallin kattoon toteutuu lattia-asennusten valmistuttua. Laitteisto on jo toimittajalla.
Kulunvalvonta laitteiden asennukset ovat edenneet ja sähköinen lukitus on saatu jo
käyttöön. Työt etenevät hyvin ja seuraavat aikataulussa pääurakkaa.
Arkkitehdiltä on saatu uusi julkisivuehdotus missä teksti Isokyrö Areena sijoittuu rakennuksen katon suuntaisesti ja näkyy Kyrööntielle.
Muut ajankohtaiset asiat esitellään kokouksessa
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh.
06- 470 1111

ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Toimikunta päättää:
- merkitä ensivarusteiden hankintatilanteen tiedoksi
- valita testipyörän testiohjelmaksi EK-Soft ohjelman ja hyväksyä näin EK-Soft Ky:n
tarjouksen
- merkitä AV-laitteiden asennustilanteen tiedoksi ja muuttaa käytävälle suunnitellut
pinta-asenteiset kaiuttimet uppoasenteisiksi.
- merkitä videotykin asennustilanteen tiedoksi
- merkitä KV-laitteiden asennustilanteen tiedoksi
- liikunta lattiaan maalattavien pelikenttien viivojen värit ja prioriteetit seuraavasti; 1
salibandy/valkoinen, 2 lentopallo/oranssi, 3 minilentopallo/vihreä, 4 koripallo/musta
ja 5 futsal/ruskea
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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- hyväksyä arkkitehdin julkisivuehdotuksen ja valtuuttaa rakennuttaja konsultin kilpailuttamaan hankintaa
- tilata tiedonsiirtoyhteyteen tarvittavan laitteiston
- todeta, että liikuntahallin avajaisten järjestäminen kuuluu hyvinvointipalveluille.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 61
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 57,58,59,60
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

